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   سابعالصف ال
 الفصل الثان 

 (15الدرجة النهائية لالختبار: )
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 اللغة العربية

   
 

  معلم/ ماجد يونس 
9 7 5 9 7 7 3 2  

 

  ............. ........................................................ سم الطالب : ا

 ........... ........................... ............................... : المدرسة 

 

 درجات( 6) - : المطالعة : أوال

 -: اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها 

يَدْيَك قبَل األكل   انُظْر إلى أظاِفرَك. هل هي قصيرُة ونظيفُة؟ متى اغتَسْلَت آخَر مرٍَّة؟ هل تِغسلُ 

لكنَّ النَّظافَة تُْبِعُد الجراثيَم عن جسِمَك. تَلَتِقُط يداَك   مهمٍة،قد تظنُّ أنَّ هذه األشياَء غيُر    وبعَدُه؟

وُرْحَت تأكُل أو تقِضُم أظافَرَك، انتقلََت الجراثيُم بسهولٍة إلى   تغِسْلُهما،الوسَخ أيَنما كنَت، وإذا لم  

ُن ال أيضاً،يتَِّسُخ ِجلُدَك في أماكَن كثيرٍة  داخِل جسِمَك.    الماِء،عرُق أساساً من كما أنَّه يَتعرَُّق. يتكوَّ

. فإذا لم  جلِدَك،عن طريِق فتحاٍت دقيقٍة في  ويفرُزُه جسُمَك إلى الخارجِ    تغِسْلُه،تسمى المسامَّ

  الهواِء،فإنََّك تُِطلُق َقدراً كبيراً من الجراثيم في  تسَعْل،عنَدما تعِطُس أو   جفَّ وأصَبح كريَه الرائحِة.

بأْن   السعاِل،منَك. يمكُنَك منُع انتشارِ الجراثيِم عبَر العطاِس أو  عبَر قطراِت السائِل التي تخرجُ 

عليَك أن تتخلََّص   أيضاً،ألسناِن واللثِة أمُر مهُم تنظيف ا تضَع يِدْيِك أو مْنِديلََك على أنِفَك وفِمَك. 

وتصبُح أنفاُسُه   أسنانُه،تتلُف   ذلَك،َمن يهِمُل    بانتظاٍم من بقايا الّطعاِم التي تعلَُق بأسنانَِك؛ ألنَّ 

 كما أنَّها عظيمة النتائج".  بالفعِل،لكنَّها سهُلة  شاقًة،كريهَة الرائحِة. قد ترى هذه األشياَء 

 من موضوع" النظافة من اإليمان"                  المصدُر: موسوعُة الباِب المفتوِح "بتصرف"    

كمل ما يلي  -1   -: أ

 )نصف درجة(.   ................................ ............................. :  مرادف" شاقة "أ (  

 )نصف درجة(.   .............. .......... ........................... :  مضاد كلمة "سهولة"ب (  

 )نصف درجة(.   .............. .................... ...... ....... ...... :  مفرد كلمة " قطراِت ج (  

  تر الصواباخ ِقطار( – ُقطيَرة  -ُقطر  –)َقطَرة  

 . )درجة ونصف( ماذا يجب على المصاِب بالزكاِم أن يفعَل عندما يعطُس؟  -2

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

 الدرجة
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ما الذي يحدث إذا أهمل اإلنسان تنظيف أسنانه ولم يتخلص  -3

 من بقايا الطعام؟ 

 . )درجة ونصف(

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

ِك ترشُدهم بها كيَف يحافظوَن   -4 كُتْب ثالِث نصائِح لطالِب صفَّ ا

 - : على نظاِفتهم وصحِتهم من األمراض

 . (درجتان)

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 
 

 درجات( 4,5)   -: نصوصال : ياثان

 من نص )أنا وأنت (  

 أنا 
ٌ
 وإنسان

ٌ
 إنسان

َ
نا؟خصم  فلماذا نحن    أنت

 
 اِن ه

 
 
نبت

 
نا ثم    أزهاَرها لنا   األرض   ت

َ
ها إال ق

 
بت
ْ
ن
 
 ال ت

 
ْ
نا إن

 
  أرض

َ
ا شئت

ً
غدو مسكن

َ
   ت

ْ
 ئش وإن

َ
  ت

َ
 نااستحالت مدف

ي قص  
 ك قٌص شام يا أخ 

ٌ
   خ

َ
رى الكوخ

َ
ٌ أن ت  لــنا؟  أكثير

ي  
ي الحبُّ و إيمان  ي  ال   الهويمذهب  ي

نــا  ب   كالح غب 
َ
نيا الف

 
ي د

  ف 
 (ي الكتاب المدرس المصدر ) 

 

كمل ما يلي  -1   -: أ

 )نصف درجة(.    ...... ..................................... ...... . .............:    مرادف" مذهبي " أ (   

  اختر الصوابطريقي(  –معتقدي  -حياتي - -)عهدي  

 )نصف درجة(.    ............. .......... ... ............ ............. .............:    مضاد " الغض"ب (   

 )نصف درجة(.    .......... ... .................. ......... ....... . .......... :    زرعنا وغرسنا بينهماج (   

  تر الصواباخ طباق(  -مقابلة–تضاد  -)ترادف 

 . (واحدة)درجة  استخرج البيت الذي يدل تحدي الشاعر للزم  -2
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 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

 . (واحدة)درجة  ؟ما الجمال في "إن غرسنا الحب يزهر حولنا" -3

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

 . (واحدةدرجة ) اذكر الغرض منه؟ و ما نوع األسلوب " ادُن مني ستراني" -4

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

 

 درجات( 4,5)  -: تطبيقات النحوية: الثالثا 

 -: اقرأ الفقرة اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليها 

تعلق قلبي في أيامي السعيدة الماضية تعلًقا رائًعا بلعبة هي لعبة كرة القدم، و كنت أشعر بمتعة  

كبيرة و أنا أمارس تلك الهواية المفضلة في وسط بساتين مدينتنا الجميلة، و بين نهرين غزيرين  

كثر من ملعب لكرة القدم، وفي  الء لنا أحد هذه المالعب الواسعة  الذي ّضم زم لفريقاكان لدينا أ

الذي قاد معي فريق كرة القدم, لقد شكلنا معا الفريق الذي ضم زمالء لنا ماهرين   الفت  عرفت 

 موهوبين أمال في الفوز. 

 المصدر )قصة قصيرة: علي السباعي(  
 

  -: استخرج من الفقرة السابقة ما يلي  -1

 . (نصف درجة) ... .......................................................... مفعوال مطلًقا وبين نوعه(  أ 

 . (نصف درجة) ... .......................................................... مفعوال ألجل ب(  

 . (نصف درجة) ... .......................................................... فعل مضارع صحيح اآلخر ج(  

 . (درجة واحدة) -: أعرب ما تحته خط في الفقرة السابقة -2
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  اعرابها الكلمة 

 . (نصف درجة)  الفريق 

 . (نصف درجة)  الفتى 
 

 . (نصف درجة) - : اضبط بالشكل الكلمة التي تحتها خط -3

إذا ُسـقـِـيت بمــاِء    قال الشاعر: هـي األخـــــالِق تنبـــــْت كالنباِت  

 . المكــرمـــات

 

 . (نصف درجة) ............................. :    “ذهب الطالب إلى المدرسة صباًحا": " صباًحا" -4

 مفعول فيه(.  –مفعول ألجله  –ق مفعول مطل  -)مفعول به   

                          أختر الصواب

 

 . (واحدة)درجة                       ."انطلق الصاروخ اطالًقا". اجعل المفعول المطلق مبيبن للنوع -5

 .................................................................................................................................................... .. 

.................................................................................................................................................... .. 

 

 

 ـانتهت األسئلة وأتمنى لكم التوفيق,,,,,
 

 

 

 

 

  المؤلف  للمعلمالحقوق محفوظة 
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